
Forskrift om sammenslåing av Hemne kommune, del av Snillfjord kommune 
(Vennastranda) og Halsa kommune til Heim kommune   
 
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. mars 2018 med hjemmel i 
kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr. 
1666.  
 
§ 1. Hemne kommune, del av Snillfjord kommune (Vennastranda) og Halsa kommune slås 
sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Heim kommune.  
 
§ 2. Kommunestyret skal ha 31 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer 
annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3. 
 
§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Hemne kommune, del av Snillfjord kommune 
(Vennastranda) og Halsa kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye 
lokale vedtekter og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye 
vedtekter og forskrifter er 1. januar 2021.  
 
§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar 
med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer 
i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksisterende forliksrådene i 
kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en 
periode. 
 
§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11, 
inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye 
kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye 
planer eller de vedtas opphevet.  
 
§ 6. I en overgangsperiode fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021 gis Heim kommune 
unntak fra eigedomsskattelova slik at eiendomsskatteregimene som gjaldt i Hemne 
kommune, del av Snillfjord kommune (Vennastranda) og Halsa kommune kan videreføres for 
vedkommende områder i overgangsperioden i den grad disse var i overensstemmelse med 
eigedomsskattelova. Ved etterfølgende endringer i eigedomsskattelova i overgangsperioden 
må de videreførte eiendomsskatteregimene innrettes i samsvar med lovendringene.  
 
De videreførte eiendomsskatteregimene kan justeres i løpet av overgangsperioden i den 
grad den tidligere kommunen kunne gjort dette innenfor rammene av eigedomsskattelova, og 
formålet er gradvis å oppnå harmonisering av regelverket innad i den nye kommunen. 
 
Fra og med 1. januar 2022 skal eiendomsskatten i Heim kommune være harmonisert og i 
samsvar med eigedomsskattelova. 
 
§ 7. Forskriften trer i kraft straks. 
 


